
בס"ד

Levana Restaurant and the Orthodox Union present

Sunday May 2, 2004 ~ י"א אייר תשס"ד
The Halachic Meal II

~Introduction and Welcome~
Dr. Ari Greenspan

~The Birds of the Torah~
Dr. Ari Greenspan

Freshly Baked  7-Grain Rolls
with Natural Oven-Made Middle Eastern Wheat Laffa

ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה הוא בית לחם
ה( ל ק  פר ת  שי א בר (

בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר
ג( ק  פר ת  שי א בר (

~The Shibuta and the Baco Bit~
Rabbi Dr. Ari Zivotofsky

Ceviche of Pacific Ocean Hamachi
with Lime and Ginger Bath, Ruby Red Grapefruit

Thai Basil and Wasabi Roe
Hamachi (Young Punctatus)

אמרה ליה ילתא לרב נחמן:  מכדי, כל דאסר לן רחמנא שרא לן כוותיה, אסר לן דמא שרא לן כבדא, נדה - דם טוהר, חלב בהמה - 
חלב חיה,  חזיר  -  מוחא- דשיבוטא

ב( ד  מו ע ט  ק ף  ד ן  לי חו ת  כ ס מ לי  ב ב ד  מו ל ת (
סימני  דגים  מפורשים בתורה: כל שיש לו סנפיר וקשקשת, טהור. וסנפיר, הוא ששט בו. וקשקשת, הן הקליפות  הקבועות בו.  

הגה: ודוקא שהם נקלפים ביד או בכלי, אבל אם אי אפשר לקלפן מעור הדג, לא מקרי קשקשת (המ"מ פ"א דמ"א).  ואפילו אין לו  
אלא סנפיר אחד וקשקשת אחת, מותר. ואפילו אין לו עתה, ועתיד לגדלם לאחר זמן או שהיה לו בעודו במים  והשירן מיד בעלותו 

ליבשה, מותר.
א( ף  עי ס ג  פ מן  סי ה  ע ד ה  ך יור ערו חן  ל שו (

ביצי  דגים , אם היו שני ראשיהם כדים  (פירוש עגולים ועבים ככדים)  או חדים, טמאים.  (וה"ה בקרביים, נמי דינא הכי) (טור).  
אחד כד  ואחד חד, שואל לישראל המוכר. אם אמר ליה: אני מלחתים, והוצאתים מדג טהור, אוכל על פיו. ואם אמר ליה:  טהורים 
הם, אינו נאמן, אא"כ היה אדם שהוחזק בכשרות. ועכשיו פשט המנהג לקנות ביצי דגים בסתם, בין  שלימים בין נמוחים, ואפילו 

מן הא"י, ובלבד שיהיו אדומים. אבל השחורים, אין אוכלים אותם כלל.
ח( ף  עי ס ג  פ מן  סי ה  ע ד ה  ך יור ערו חן  ל שו (

~Meat and Milk~
Rabbi Yosef Grossman

Amuse Bouche of Braised Cow Udder
with Chick Pea Puree and Sautéed Wild Mushrooms

Cow (Bos taurus)

 ד' דברים אסורין ומעין ארבעתן מותרין:  אשת איש אסורה ויפת תואר מותרת, דם אסור וכבד מותר, חזיר אסור לשון דג )או 
שביטא( מותר, בשר בחלב אסור כחל מותר

ם) אי ג ה  ע ב אר א'(  ה ) ד" ב  ס ק ד  מו ע ן(  טיי ש אייזנ ם ) שי דר מ ה צר  או )

~Fleishig Eggs~
Rabbi Menachem Genack



Pigeon, Dove and Sparrow Soup with Toasted Barley &Tarragon
Confit of Duck with Poached Fleishig Egg

Pigeon (Columba domestica) Dove (treptopelia turtur) 
Sparrow (Passer biblicus domesticus) Duck (Anser domesticus)

ואם לא תמצא ידה די שה ולקחה שתי תרים או שני בני יונה אחד לעלה ואחד לחטאת וכפר 
ה:  הר ט הן ו כ ה ה   לי

ב( ק י פר א  קר (וי
ױשטבעו של הצפור  דרור  שאינו מקבל מרות ודר בבית כבשדה שנשמט מזוית לזוית ואינם יכולים לתפסו ולכן אינו נקרא צידה 

מדאורייתא:
א( ק  ס" טז  ש מן  סי ה  ברור ה  שנ מ (

“בשר יונים ותורים קשה לעיכול הבשר מוצק נוטה לשחרות אבל המרק שלהן מתוק ונעים 
ת" תו ש ל ל  ק ו

ה 1936( שי תו ה ם  ל עו ן  טיי ש ער ב ך  עני ח ה  ש מ ב  ר (
וביצים הנמצאים בעופות מותרים לאוכלן בחלב בד"א שהן גמורות אבל אם אינן גמורות הוו כבשר העוף עצמו

פז( מן  סי ה  ע ד ה  טור יור (

~The Making of a Halachic Meal~
The Video

Wild Turkey - The Bird & The Bottle
Garlic Marinated Grilled Quail

with Israeli Couscous, Pickled Wild Ramps & Capers
and a Chardonnay & Chicken Stock Reduction

Turkey (Meleagris gallopavo) Quail (Coturnix coturnix) Chicken (Gallus domesticus)

ותדע שהיתר העוף  אינדיק  שאנו אוכלין היו הרבה מערערים עליהם בשעה  שהביאום מאינדיא ולא היה מסורת על כשרותם, 
וגם עוד היום יש מחמירים ופורשים מהם, ותדע שהיתר העוף  אינדיק  שאנו אוכלין היו הרבה 

מערערים עליהם בשעה ומ"מ כבר נהגו להיתר  ואין פוצה פה, והוא משום שכבר הוחזקו 
להיתרא ואין ראיה לאסרם

כ"ז( א  בר אי ה  ד" ב  כ מן  סי ב  ק  ל ח בר  ד ב  שי מ ת  שו" (
אמר רב חנין בר רבא: ארבעה מיני סליו הן, ואלו הן: שיכלי, וקיבלי,  ופסיוני , ושליו.

ב( ד  מו ע ה  ע ף  ד א  מ ת יו כ ס מ לי  ב ב ד  מו ל ת (
כתיב שליו וקרינן, סליו, אמר רבי חנינא: צדיקים אוכלין אותו בשלוה, רשעים אוכלין אותו ודומה  להן כסילוין.

ב( ד  מו ע ה  ע ף  ד א  מ ת יו כ ס מ לי  ב ב ד  מו ל ת ( 
מימינו אש דת למו, אמר הקדוש ברוך הוא: ראויין הללו שתנתן להם דת אש. איכא דאמרי: דתיהם של אלו אש, שאלמלא (לא) 

נתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהם. והיינו דאמר רבי שמעון בן לקיש: שלשה עזין הן: ישראל  באומות, 
כלב בחיות, תרנגול  בעופות. ויש אומרים: אף עז בבהמה דקה, ויש אומרים: אף צלף באילנות.

ב( ד  מו ע ה  כ ף  ד ה  צ בי ת  כ ס מ לי  ב ב ד  מו ל ת (

~The Holy Rollers~
The Matzah Video

Rabbi Dr. Ari Zivotofsky
Pan Seared Venison & Grilled Bison

with Leek and Fiddlehead Fern Ragout and Hoisin Sauce
Crispé Taste of Wheat, Oat, and Spelt Matzah

Venison (Dama dama) Bison (Bos bison)

ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאם מארץ מצרים אל ארץ אשר תרתי להם זבת חלב ודבש  צבי היא לכל הארצות:
כ( ק  פר ל  א ק חז )י

הבו"פלו, נהגו שלא לכסות דמו.  הגה: ויש מסתפקים בבו"פלו שהוא שור הבר, שמא חיה הוא 
)הגאונים והערוך(, על כן טוב לכסותו בלא ברכה, או לשחוט עוף ג"כ ואז יוכל לברך על 

.)ȫ"ȯḈȪ ˮ  Ḋ ȫȪȨȪ ȧ (  ḃ ȫḂ Ȫ  ȳ ȫḉ ˮ  ȯȫḁ ȯȱ Ȫ



ח( כ מן  סי ה  ע ד ה  ך יור ערו חן  ל שו (
מאימתי קורין את שמע בשחרית  משיכיר בין תכלת ללבן רבי אליעזר אומר בין תכלת לכרתי

ב( ה  שנ מ א  ק  פר ת  כו בר ת  כ ס מ ה  שנ מ (

~A Grain of Truth~
Rabbi Barnea Levi Selavan

Cubed Goat & Sheep Stew
served with Cabernet Sauvignon Risotto and Root Vegetables

Goat (Capra hircus) Sheep (Ovis aris)

שור או כשב או עז כי יולד והיה שבעת ימים תחת אמו ומיּום השמיני והלאה ירצה לקרבן 
ה' ל ה  ש א

ב) כ ק  פר א  קר (וי
ה' ל ה  ל ע ל תו  שנ בן  ם  מי ת ש  ב כ מר  ע ה ת  א ם  כ פ הני ם  ביו ם  ת שי ע ו

ג) כ ק  פר א  קר (וי

~Honey, will you Bee (Apis mellifera) my Date (Phoenix dactylifera)?~
Rabbi Dr. Ari Zivotofsky

Honey Shortcake
served with Warm Berry Compote and Raspberry Sorbet

ועשיתם ביום הניפכם את העמר כבש תמים בן שנתו לעלה לה':
ג( כ ק  פר א  קר )וי

אמר רב יוסף: הרואה עז בחלום - שנה מתברכת לו, עזים - שנים מתברכות לו,  שנאמר (שלי כ"ז)
ודי חלב עזים ללחמך.

א( ד  מו ע נז  ף  ד ת  כו בר ת  כ ס מ לי  ב ב ד  מו ל ת (
ויאכילהו מחלב חטה ומצור דבש אשביעך:

א( פ ק  פר ם  לי ה ת (
נאמר בשם ה' כי אמילם. סבוני כדבורים, מה הדבורה הזאת  כונסת נצנים ועושה  דבש  לבעליה, כך הקב"ה עתיד לכנוס כל 

או"ה ולהעלותם לירושלם ולחלק שללם לישראל,  שנאמר הנה יום בא לה' וחלק שללך בקרבך
תי( א קר מצר  ה מן  ה  ד" כו  ק ד  מו ע ן(  טיי ש אייזנ ם ) שי דר מ ה צר  או (

והאמר ריש לקיש: לדידי חזי לי זבת חלב ודבש דציפורי, והויא ששה עשר מיל על  ששה עשר מיל! וכי תימא: דלא נפישא דידיה 
כדאחוה - והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: לדידי חזי לי זבת חלב  ודבש דכל ארעא דישראל

א( ד  מו ע ף ו  ד ה  ל גי מ ת  כ ס מ לי  ב ב ד  מו ל ת (
עיין רשי

~The Eighth Plague or Dessert?~
Dr. Ari Greenspan

Chocolate Locusts
Tea and Coffee

Locust (Scistocerca gregaria)

ובחגבים כל שיש לו ארבע רגלים וארבע כנפים וקרסולים וכנפיו חופין את רובו רבי יוסי אומר ושמו חגב
ה ז( שנ מ ג  ק  פר ן  לי חו ת  כ ס מ ה  שנ מ (

Executive Chef Mark Hennessey

Rabbi Dr. Ari Zivotofsky - zivotoa@mail.biu.ac.il
Dr. Ari Greenspan - ari@tekhelet.com

ברכת המזון

mailto:zivotoa@mail.biu.ac.il
mailto:zivotoa@mail.biu.ac.il
mailto:ari@tekhelet.com
mailto:ari@tekhelet.com


ן: מני מז ך  כ ן, ו מו בזי ן  בי חיי ד  ח א כ לו  כ א ש ה  ש לו ש
המזמן אומר - ַרּבֹותַי נְבֵָרְ:

המסובים עונים - יְהִי ׁשֵם יְהֹוָה מְבָֹרְ מֵעַּתָה וְעַד עֹולָם:
המזמן חוזר יהי שם וכו':

ּבְִרׁשּות מָָרנָן וְַרּבֹותַי נְבֵָרְ אֱֹלהֵינּו ׁשֶאָכַלְנּו מִּׁשֶּלֹו:
ואומרים המסובים ואח"כ המברך:

ּבָרּוְ אֱֹלהֵינּו ׁשֶאָכַלְנּו מִּׁשֶּלֹו ּובְטּובֹו חָיִינּו:

ּבָרּוְ אַּתָה יְהֹוָה אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם. הַזָּן אֶת הָעוֹלָם כֻּלּוֹ. בְּטוּבוֹ בְּחֵן בְּחֶסֶד וּבְרַחֲמִים. הוּא נוֹתֵן 
לֶחֶם לְכָל בָּשָׂר. כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ. וּבְטוּבוֹ הַגָּדוֹל תָּמִיד לֹא חָסַר לָנוּ וְאַל יֶחְסַר לָנוּ מָזוֹן לְעוֹלָם 
וָעֶד. בַּעֲבוּר שְׁמוֹ הַגָּדוֹל. כִּי הוּא אֵל זָן וּמְפַרְנֵס לַכֹּל וּמֵטִיב לַכֹּל וּמֵכִין מָזוֹן לְכָל בְּרִיּוֹתָיו אֲשֶׁר 

ל: כֹּ הַ ת  אֶ ן  הַזָּ ה.  הֹוָ ה יְ תָּ אַ ךְ  רוּ בָּ ן:  צוֹ רָ חַי  ל  כָ לְ עַ  בִּי שְׂ מַ ךָ וּ דֶ ת יָ אֶ חַ  תֵ פּוֹ ר.  מוּ אָ כָּ א.  רָ בָּ

נֹוֶדה ּלְָ יְהֹוָה אֱֹלהֵינּו. עַל שֶׁהִנְחַלְתָּ לַאֲבוֹתֵינוּ אֶרֶץ חֶמְדָה טוֹבָה וּרְחָבָה. וְעַל שֶׁהוֹצֵאתָנוּ יְהֹוָה 
אֱלֹהֵינוּ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם. וּפְדִיתָנוּ מִבֵּית עֲבָדִים. וְעַל בְּרִיתְךָ שֶׁחָתַמְתָּ בִּבְשָׂרֵנוּ. וְעַל תּוֹרָתְךָ 

שֶׁלִּמַּדְתָּנוּ. וְעַל חֻקֶּיךָ שֶׁהוֹדַעְתָּנוּ. וְעַל חַיִּים חֵן וָחֶסֶד שֶׁחוֹנַנְתָּנוּ. וְעַל אֲכִילַת מָזוֹן שָׁאַתָּה זָן 
ה: עָ שָׁ ל  כָ בְ ת וּ עֵ ל  כָ בְ ם וּ ל יוֹ כָ בְּ ד.  מִי תָּ נוּ  תָ אוֹ ס  נֵ רְ פַ מְ וּ

ְ. יִתְבָּרַךְ שִׁמְךָ בְּפִי כָּל חַי תָּמִיד לְעוֹלָם  וְעַל הַּכֹל יְהֹוָה אֱֹלהֵינּו אֲנַחְנּו מֹוִדים לְָ ּומְבְָרכִים אֹותָ
ד: עֶ וָ

ּכַּכָתּוב. וְאָכַלְּתָ וְׂשָבָעְּתָ ּובֵַרכְּתָ אֶת יְהֹוָה אֱֹלהֶיָ עַל הָאֶָרץ הַּטֹבָה אֲׁשֶר נָתַן לְָ:
ּבָרּוְ אַּתָה יְהֹוָה. עַל הָאֶָרץ וְעַל הַּמָזֹון:

ָ. וְעַל יְרוּשָׁלַיִם עִירֶךָ. וְעַל צִיּוֹן מִשְׁכַּן כְּבוֹדֶךָ. וְעַל מַלְכוּת  ַרחֶם נָא יְהֹוָה אֱֹלהֵינּו עַל יִׂשְָראֵל עַּמֶ
לָיו: עָ ךָ  מְ שִׁ א  רָ קְ נִּ שֶׁ שׁ  דוֹ קָּ הַ ל וְ דוֹ גָּ הַ ת  בַּיִ הַ ל  עַ ךָ. וְ חֶ שִׁי מְ ד  דָּוִ ת  בֵּי

אֱֹלהֵינּו. אָבִינּו. ְרעֵנּו זּונֵנּו ּפְַרנְסֵנּו וְכַלְּכְלֵנּו וְהְַרוִיחֵנּו. וְהְַרוַח לָנּו יְהֹוָה אֱֹלהֵינּו מְהֵָרה מִּכָל צָרֹותֵינּו. 
וְנָא אַל ּתַצְִריכֵנּו יְהֹוָה אֱֹלהֵינּו ֹלא לִיֵדי מַּתְנַת ּבָׂשָר וָָדם וְֹלא לִיֵדי הַלְוָאָתָם. ּכִי אִם לְיְָדָ הַּמְלֵאָה. 

הַּפְתּוחָה. הַּקְדֹוׁשָה וְהְָרחָבָה. ׁשֶֹּלא נֵבֹוׁש וְֹלא נִּכָלֵם לְעֹולָם וָעֶד:

נוּ.  מֵי בְיָ ה  רָ הֵ מְ בִּ שׁ  דֶ קֹּ הַ עִיר  ם  לַיִ שָׁ רוּ ה יְ נֵ בְ ּ
ן: מֵ אָ ם.  לָיִ שָׁ רוּ מָיו יְ חֲ רַ בְ ה  נֵ בּוֹ ה.  הֹוָ ה יְ תָּ אַ ךְ  רוּ בָּ

בָּרוּךְ אַתָּה יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם. הָאֵל. אָבִינוּ. מַלְכֵּנוּ. אַדִּירֵנוּ. בּוֹרְאֵנוּ. גּוֹאֲלֵנוּ. יוֹצְרֵנוּ. קְדוֹשֵׁנוּ 
קְדוֹשׁ יַעֲקֹב. רוֹעֵנוּ רוֹעֵה יִשְׂרָאֵל. הַמֶּלֶךְ הַטּוֹב וְהַמֵּטִיב לַכֹּל. שֶׁבְּכָל יוֹם וָיוֹם הוּא הֵטִיב הוּא 
ח.  רֶוַ לְ ם וּ מִי חֲ רַ לְ ד וּ סֶ חֶ לְ ן וּ חֵ לְ ד  עַ לָ נוּ  לֵ מְ גְ א יִ הוּ נוּ  לֵ מְ גוֹ א  הוּ נוּ  לָ מָ גְ א  הוּ נוּ.  לָ ב  טִי א יֵי הוּ ב  טִי מֵ

הַצָּלָה וְהַצְלָחָה. בְּרָכָה וִישׁוּעָה. נֶחָמָה. פַּרְנָסָה וְכַלְכָּלָה. וְרַחֲמִים וְחַיִּים וְשָׁלוֹם וְכָל טוֹב. וּמִכָּל 
מן: א נוּ.  רֵ סְּ חַ ל יְ אַ ם  לָ עוֹ לְ ב  טוּ

הַָרחֲמָן הּוא יִמְֹלְ עָלֵינּו לְעֹולָם וָעֶד:
הַָרחֲמָן הּוא יִתְּבַָרְ ּבַּׁשָמַיִם ּובָאֶָרץ:

הַָרחֲמָן הּוא יִׁשְּתַּבַח לְדֹור ּדֹוִרים. וְיִתְּפָאַר ּבָנּו לָעַד ּולְנֵצַח נְצָחִים. וְיִתְהַּדַר ּבָנּו לָעַד ּולְעֹולְמֵי 
עֹולָמִים:

הַָרחֲמָן הּוא יְפְַרנְסֵנּו ּבְכָבֹוד:
הַָרחֲמָן הּוא יִׁשְּבֹר עֻלֵנּו מֵעַל צַּוָאֵרנּו וְהּוא יֹולִיכֵנּו קֹומְמִּיּות לְאְַרצֵנּו:

הַָרחֲמָן הּוא יִׁשְלַח לָנּו ּבְָרכָה מְֻרּבָה ּבַּבַיִת הַּזֶה וְעַל ׁשֻלְחָן זֶה ׁשֶאָכַלְנּו עָלָיו:
הַָרחֲמָן הּוא יִׁשְלַח לָנּו אֶת אֵלִּיָהּו הַּנָבִיא זָכּור לַּטֹוב וִיבַּׂשֶר לָנּו ּבְׂשֹורֹות טֹובֹות יְׁשּועֹות וְנֶחָמֹות:



ל.  כֹּ בַּ ב,  קֹ עֲ ק וְיַ חָ צְ ם יִ הָ רָ בְ אַ נוּ  תֵי בוֹ אֲ כוּ  רְ בָּ תְ נִּ שֶׁ מוֹ  כְּ הַָרחֲמָן הּוא יְבֵָרְ אֹותָנּו וְאֶת ּכָל אֲׁשֶר לָנּו. 
ן: מֵ אָ ר  מַ א נֹ ה. וְ מָ לֵ שְׁ ה  כָ רָ בְ בִּ ד  חַ נוּ יַ לָּ כֻּ נוּ  תָ אוֹ ךְ  רֵ בָ ן יְ כֵּ ל.  כֹּ ל.  כֹּ מִ

ּבַּמָרֹום יְלַּמְדּו עֲלֵיהֶם וְעָלֵינּו זְכּות ׁשֶּתְהֵא לְמִׁשְמֶֶרת ׁשָלֹום. וְנִּׂשָא בְָרכָה מֵאֵת יְהֹוָה. ּוצְָדָקה מֵאֱֹלהֵי 
יִׁשְעֵנּו. וְנִמְצָא חֵן וְׂשֵכֶל טֹוב ּבְעֵינֵי אֱֹלהִים וְאָָדם:

הַָרחֲמָן הּוא יְזַּכֵנּו לִימֹות הַמָׁשִיחַ ּולְחַּיֵי הָעֹולָם הַּבָא:
מַגְּדִיל יְׁשּועֹות מַלְּכֹו וְעֹׂשֶה חֶסֶד לִמְׁשִיחֹו לְָדוִד ּולְזְַרעֹו עַד עֹולָם:

עֹׂשֶה ׁשָלֹום ּבִמְרֹומָיו הּוא יַעֲׂשֶה ׁשָלֹום עָלֵינּו וְעַל ּכָל יִׂשְָראֵל וְאִמְרּו אָמֵן:
יְראּו אֶת יְהֹוָה ְקדֹוׁשָיו ּכִי אֵין מַחְסֹור לִיֵראָיו:

ּכְפִיִרים ָרׁשּו וְָרעֵבּו וְדֹוְרׁשֵי יְהֹוָה ֹלא יַחְסְרּו כָל טֹוב:
הֹודּו לַיהֹוָה ּכִי טֹוב ּכִי לְעֹולָם חַסְּדֹו:
ּפֹותֵחַ אֶת יֶָדָ ּומַׂשְּבִיעַ לְכָל חַי ָרצֹון:

ּבָרּוְ הַּגֶבֶר אֲׁשֶר יִבְטַח ּבַיהֹוָה וְהָיָה יְהֹוָה מִבְטַחֹו:
נַעַר הָיִיתִי גַם זַָקנְּתִי וְֹלא ָראִיתִי צַּדִיק נֶעֱזָב וְזְַרעֹו מְבַּקֶׁש לָחֶם:

יְהֹוָה עֹז לְעַּמֹו יִּתֵן יְהֹוָה יְבֵָרְ אֶת עַּמֹו בַּׁשָלֹום:


